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A szakmával 2016-tól
hetedik éve együtt

Akár üzemeltet, akár szolgáltat, időt 
és munkát takarít meg a program használatával!

TELJES KÖRŰ 

KÖNNYEN KEZELHETŐ

BIZTONSÁGOS

KOCKÁZATMENTES

JOGSZABÁLYKÖVETŐ

Programunk jogszabálykövető, megfelel a GDPR 
elvárásainak és teljesíti az NGM és NAV 

adatszolgáltatási elvárásait
Ügyfeleink az üzletükre koncentrálhatnak

Referenciák:
320+ temető
és temetkezési iroda
2.250.000+ elhunyt



§ temetőnyilvántartás (elhunyt, 
sírhely és rendelkező kezeléssel),

§ naptár tervezővel az üzemeltetői 
feladatok támogatására,

§ térképes keresővel + Memorial –
EnviMAP©,

§ nyomtatvány-kitöltő és 
§ dokumentumkezelő,
§ számlázó funkcióval,
§ valamint gyászjelentő szerkesztővel.
+ Vezetői Információ Rendszer (VIR)

Hét funkció egyben

VIR



§ Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás
§ Urnafal – Bosisio Magyarország
§ Support háttérrendszer bővítése
§ Ügyfél elégedettségi kérdőív szoftver tovább fejlesztése
§ Aktuális perszonalizált dokumentumcsomagok (e-anyakönyv, jegyzőkönyv 

haláleset bejelentéséről, KSH Adatlap

§ Elhunyt adatlap tovább fejlesztése (pl. jogosítvány, útlevél és személyi igazolvány)

§ Rendelkező adatlap bővítése (hozzátartozó kapcsolati minőség)

Újdonságok, fejlesztések



Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás

Eddig is volt a Memorialban térkép szolgáltatás

Új integrált lehetőség a digitális transzformáció területén
temető feldolgozás, sírhely fotózás, 

temetőkönyvi adatbázis feldolgozás feltöltés, 
térkép adatokkal történő összerendelés, 

mobil eszközök használhatósága, 

Integrált temetőnyilvántartás, szinkronizált adatok
Naprakész, online elérhető nyilvántartás



• A Memorial Szoftver Kft. és az Envirosense Hungary Kft. közös stratégiai
együttműködése hozta létre a Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatást,

• amely informatikai beruházás nélkül, felhőalapú megoldásként teljeskörű,
hatályos jogszabályoknak megfelelő, internet alapú temetőnyilvántartást és
digitális térképi szolgálatást biztosít

• a temetőkönyvek digitális feldolgozását követően a Memorial Szoftverbe
importált adatok automatikusan naponta frissülnek az EnviMAP© térképen,
amely a hozzátartozók számára kereshetőséget (SírhelyAPP mobilalkalmazáson is
elérhető), az üzemeltetők és nyilvántartást vezetők számára nagy segítséget jelent
a mindennapi munka során.

Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás



• A szolgáltatás két hozzáférési szinten működtethető:
• a temetőt üzemeltető szervezet (önkormányzat, temetkezési vállalat) 

számára mélyebb adattartalommal feltöltött, több funkcióval rendelkező funkcionalitás
• publikus modul, amin keresztül a lakosság juthat nyilvános információkhoz 

(pl. megváltási idő, fotódokumentáció), vagy akár alkalmas lehet egyedi szolgáltatások 
kiajánlására is (pl. egyedi sírgondozás)

• Több választható üzleti megoldást dolgoztunk ki, amely
• akár a havidíjas konstrukcióban (pl. öt éves szerződéssel), 
• vagy beruházási, pályázati keretből finanszírozható

Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás



• 2022 februárjában több önkormányzattal, illetve egyházi fenntartású
temetővel közösen nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu Program keretein
belül a szolgáltatás bevezetésére.
• Látogassanak el weboldalunkra: www.envimap.memorialszoftver.hu

• Bárándi temetőről készült pilot projektünk digitális térképe, amely a település
honlapjába került integrálásra https://temeto.envimap.hu/t/1868-GHx2U-B_9

• Báránd, Csorna, Kapuvár, Debreceni köztemető feldolgozás alatt

Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás

http://www.envimap.memorialszoftver.hu/
https://temeto.envimap.hu/t/1868-GHx2U-B_9


A Memorial - EnviMAP© Temető szolgáltatás bevezetése egyszerű, mivel csak 
minimálisan igényli a megrendelő közreműködését.

Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás



Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás



Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás



§ Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás
§ Urnafal – Bosisio Magyarország
§ Support háttérrendszer szolgáltatás bővítése
§ Ügyfél elégedettségi kérdőív szoftver tovább fejlesztése
§ Aktuális perszonalizált dokumentumcsomagok (e-anyakönyv, jegyzőkönyv 

haláleset bejelentéséről, KSH Adatlap

§ Elhunyt adatlap tovább fejlesztése (pl. jogosítvány, útlevél és személyi igazolvány)

§ Rendelkező adatlap bővítése (hozzátartozó kapcsolati minőség)

Újdonságok, fejlesztések



• A Bosisio vállalat a Q-Box üvegszálás urnafülke rendszere új dimenziót nyitott az 
urnafülke létesítés területén, jelenleg a legkorszerűbb és leghatékonyabb megoldás a 
föld feletti urnás temetkezés megvalósításához
• 2 napon belül kompletten telepíthető
• Memorial Szoftver https://bosisio64.memorialsoft.hu

Urnafal – Bosisio Magyarország

https://bosisio64.memorialsoft.hu/


Urnafal – Bosisio Magyarország



§ Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás
§ Urnafal – Bosisio Magyarország
§ Support és ahhoz kapcsolódó háttérrendszer bővítése

§ Oktatási anyagok készülnek
§ Gyakran ismételt kérdések (GY.I.K.)
§ Aktuális perszonalizált dokumentumcsomagok érhetők el e-anyakönyv, jegyzőkönyv 

haláleset bejelentéséről, KSH Adatlap
§ Elhunyt adatlap tovább fejlesztése (pl. jogosítvány, útlevél és személyi igazolvány)
§ Rendelkező adatlap bővítése (hozzátartozó kapcsolati minőség)

§ NAV 3.0 tapasztalatok

Újdonságok, fejlesztések



§Az azonnali adatszolgáltatás tökéletesen működik a
Memorial Szoftver oldaláról a NAV kulcsokkal

§Esetenként leáll a NAV, azonban időszakosan előre is
bejelentik:

§Itt ellenőrizhető hivatalosan: http://www.vanenav.hu/
§Piros NAV:

§Azonnal jelzi a rendszer a problémát pl. Hibás országkód -
HU helyett MAG
§Vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy megtaláljuk a hibát
§A könyvelőket is segíti ha időben jelzik nekünk

NAV 3.0 tapasztalatok

http://www.vanenav.hu/


2600 Vác, Cházár András u. 17.

http://memorialszoftver.hu
info@memorialszoftver.hu

Memorial Szoftver a megbízható megoldás!

http://memorialszoftver.hu/
mailto:info@memorialszoftver.hu


VIR, SírhelyAPP, Kérdőív szoftver



§ Több temetőt üzemeltető szolgáltatóknak
§ Egyetlen felületen elérhető irányítópult az egyes szoftverek fölött
§ Összevont naptár nézet, be és kikapcsolhatók a temetők és eseményeik
§ Azonnali jogosultság szerinti belépés az egyedi temetőkbe
§ Összevont, több rendszerből kinyerhető előkészített keresési listák
§ Vezetői riportok igények alapján
§ Vezetői irányítópult

Vezetői irányítópult (használatban 2020-tól)

http://www.vir.memorialsoft.hu/




§ Ingyenes publikus applikáció mobil eszközökre (ios és andoid)
§ Regisztráció, jogosultság szerinti belépés és elérhetőség
§ Rendelkező és temető üzemeltető közötti kapcsolat

§ Naprakész, frissülő, élő, érvényes adatok a rendelkezőtől
§ Push üzenet funkciók kapcsolattartáshoz (nyitva tartás változás, temetések, ...) 
§ Azonnali elérhetőség, kapcsolati pont felek között
§ Lejárt síroknál hatékony, gyors kapcsolatfelvétel, ügyintézés előkészítése, plusz bevétel
§ Tábla minta a temetőbe, letöltéshez az üzemeltető adataival

§ Rendelkezővel összekapcsolt sírhely státuszok országos szinten
§ Bemutató

Sírhely applikáció 

https://sirhelyapp.memorialsoft.hu/




Ügyfél elégedettségi kérdőív szoftver
§MATESZSZ igényei alapján és összefogásával készül
§Önálló webes alkalmazás, mostantól használható, feltöltve adatokkal
§Központi adminisztrációs modul felület

§Tagok egyszerű nyilvántartása
§Közös kérdőív, anonimitás biztosításával
§Elemző és kereső felület a közös kérdések feldolgozására
§Jogosultság kezelés
§Statisztika letöltése tesztelés alatt

§MATESZSZ tag modul felület (vezető és munkatárs) 
§Egyszerű felület, online, email, papír alapú kitöltés lehetősége
§Saját kérdések hozzáadása, egyedi azonosító
§Keresés, előzmény és kérdőív elemzési lehetőségek
§Jogosultság, telephely kezelés
§QR kódos beküldés fejlesztés alatt

https://kerdoiv.temetkezesajanlo.hu/adminLogin.php
https://kerdoiv.temetkezesajanlo.hu/


Adminisztrációs felület



Adminisztrációs felület





Adminisztrációs felület



Temetkezések adminisztrációs felülete



Temetkezések felülete



Temetkezési munkatársak felülete



Temetkezési munkatársak felülete



Temetkezési munkatársak felülete


